บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาเพื่อปรับปรุ งการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์มี 2 รู ปแบบคือ
1. แบบการเปลี่ยนยางในแบบนอกตัวรถจักรยานยนต์
2. แบบการเปลี่ยนยางในแบบในตัวรถจักรยานยนต์
การศึกษานี้ บอกถึ งลาดับขั้นตอนในการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์และการเกิ ดสาเหตุ
ความล่าช้าของการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ โดยทาการจับเวลาเก็บข้อมูลการทางานของแต่ละ
ขั้นตอนในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการดาเนินการ
ล าดับ ขั้น ตอนในการเปลี่ ย นยางในรถจัก รยานยนต์วิธี เ ดิ ม ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง เป็ นการ
ดาเนิ นการเปลี่ ย นยางในแบบนอกตัว รถจัก รยานยนต์ ซึ่ งพบว่า จะมี ท้ งั หมด 22 ขั้น ตอน โดย
การศึกษาจะแบบขั้นตอนหลัก ๆ เป็ น 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นตอนการเตรี ยมการ
2. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. ขั้นตอนการจบการทางาน
ลาดับขั้นตอนในการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์วิธีใหม่ภายหลังการปรับปรุ ง คื อ การ
เปลี่ยนยางในแบบในตัวรถจักรยานยนต์มีข้ นั ตอนหลัก ๆ เหมือนเดิมคือ เตรี ยมการ ปฏิบตั ิงาน และ
จบการทางาน แต่จานวนขั้นตอนในการดาเนินงานลดลงเหลือเพียง 12 ขั้นตอน สามารถลดขึ้นตอน
ไปได้ 10 ขั้นตอน ลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ในวิธีการเดิมจาก
29.30 นาที เหลือเพียง 14.30 นาทีต่อคันจากการใช้วธิ ี การใหม่ คิดเป็ นการลดเวลาการทางานลงไป
ได้เฉลี่ย 15 นาทีต่อคัน หรื อลดลง 51.19 % ทาให้ลูกค้าไม่ตอ้ งรอนาน และสามารถใช้เวลาในการ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้น
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4.1 ขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ วธิ ีการทางานแบบเดิม (Before)
รู ปที่ 4.1 ถึง 4.3 แสดงขั้นตอนการเปลีย่ นยางในกรณีเปลีย่ นนอกตัวรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ น
วิธีการทางานแบบเดิม (กรณีไม่ ลดขั้นตอน)
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 4 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมการ

เตรี ยมประแจตัวที เบอร์ 12 , 14 หรื อประแจ เบอร์ 12 , 14

เตรี ยมปื นลมยิงล้อพร้อมลูกบล็อกเบอร์ 22

เตรี ยมสายเติมลมกับหัวเติมลม

เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ ประแจ เบอร์ 12
รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วธิ ีการทางานเดิม
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 17 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 12 ถอดนอตที่ลอ็ คคอท่อไอเสียออก ( มี 2 ตัว )

ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 14 และเบอร์ 12 ถอดนอตที่ลอ็ คปลายท่อไอเสียออก ( มี 2 ตัว )
ใช้ผา้ จับท่อไอเสียเพื่อยกท่อไอเสียออกจากตัวรถจักรยานยนต์

ใช้ปืนลมยิงนอตที่ลอ็ คล้อเบอร์ 22 ออกจากล้อ

ดึงล้อออกจากแกนขับเคลื่อนล้อ เพื่อนาล้อออกมาเปลี่ยนใส่ ยางใหม่บนกระบะสาหรับเปลี่ยนยาง

ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ลอ็ คระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ออก
ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ งอยูภ่ ายในยางในออกให้เหลือน้อยที่สุด

ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออกหนึ่งข้าง (ด้านขวารถ) เพื่อเอายางในที่ระเบิดหรื อแตกออกมาเปลี่ยนยางใน
ใหม่กลับเข้าไป (จะไม่มีการปะยางในเนื่องจากสมัยนี้ปะไม่ค่อยอยู่ 100 % )
รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานเดิม
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 17 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้ (ต่ อ)

เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่ตามขนาดของยางนอก ( 70/90 , 80/90 , 90/90 )
ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอกเพื่อหาเศษต่างๆที่ติดอยูภ่ ายในยางนอกออกให้หมด
ทาการใส่ยางในใหม่เข้าไป

ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้าไปในกระทะล้อ

ทาการอัดลม-เติมลมใส่ยางให้แข็งพอดีประมาณ 33 psi

จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อให้แน่นพอดี (ปิ ดจุบลม)

ใส่ลอ้ กลับเข้าไปในแกนขับเคลื่อนล้อ

ใส่นอตเบอร์ 22 และใช้ปืนลมยิงนอตเบอร์ 22 เพื่อล็อคล้อให้แน่น

ประกอบท่อไอเสีย ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 12 ล็อคนอตที่คอท่อไอเสีย และใช้ประแจตัวทีเบอร์ 14 และเบอร์ 12
ล็อคนอตที่ปลายท่อไอเสียให้แน่น (ทาการติดเครื่ องตรวจเช็คท่อว่ามีอาการลมออกท่อหรื อไม่)
รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานเดิม
(ต่อ)
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3. ขั้นตอนจบการทางาน 1 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้

ขั้นตอนจบการทางาน

ส่งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ
รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนจบการทางานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานเดิม

44

ตารางที่ 4.1แสดงลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณีเปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์ วิธีการทางาน
แบบเดิมซึ่งมี 22 ขั้นตอนดังต่ อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ล าดับ ขั้นตอนการเปลี่ ยนยางในกรณี เปลี่ ยนนอกตัวรถจัก รยานยนต์ วิธีก ารท างาน
แบบเดิม
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

1

-

เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ
ประแจ เบอร์ 12

-

เตรี ยมประแจตัวที เบอร์
12 , 14 หรื อประแจ
เบอร์ 12 , 14

2

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.1 ล าดับ ขั้นตอนการเปลี่ ยนยางในกรณี เปลี่ ยนนอกตัวรถจัก รยานยนต์ วิธีก ารท างาน
แบบเดิม (ต่อ)
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

3

-

เตรี ยมปื นลมยิงล้อ
พร้อมลูกบล็อกเบอร์ 22

4

-

เตรี ยมสายเติมลมกับหัว
เติมลม

5

ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 12 ถอดนอตที่ล็อค
คอท่อไอเสี ยออก ( มี 2 ตัว )

-

6

ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 14 และเบอร์ 12
ถอดนอตที่ล็อคปลายท่อไอเสี ยออก
( มี 2 ตัว )

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.1 ล าดับ ขั้นตอนการเปลี่ ยนยางในกรณี เปลี่ ยนนอกตัวรถจัก รยานยนต์ วิธีก ารท างาน
แบบเดิม (ต่อ)
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

7

ใช้ผา้ จับท่อไอเสี ยเพื่อยกท่อไอเสี ยออก
จากตัวรถจักรยานยนต์

-

8

9

10

ใช้ปืนลมยิงนอตที่ล็อคล้อเบอร์ 22 ออก
จากล้อ

ดึงล้อออกจากแกนขับเคลื่อนล้อ เพื่อนา
ล้อออกมาเปลี่ยนใส่ ยางใหม่บนกระบะ
สาหรับเปลี่ยนยาง

ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ล็อค
ระหว่างจุบลมกับกระทะล้อออก

-

-

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.1 ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วธิ ีการทางาน
แบบเดิม (ต่อ)
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

11

ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ ง
อยูภ่ ายในยางในออกให้เหลือน้อยที่สุด

-

12

ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออก
หนึ่งข้าง (ด้านขวา) เพื่อเอายางในที่
ระเบิดหรื อแตกออกมาเปลี่ยนยางใน
ใหม่กลับเข้าไป (จะไม่มีการปะยางใน
เนื่องจากสมัยนี้ปะไม่ค่อยอยู่ 100 % )

-

13

14

เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่
ตามขนาดของยางนอก ( 70/90 , 80/90 ,
90/90 )

ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอก
เพื่อหาเศษต่างๆที่ติดอยูภ่ ายในยางนอก
ออกให้หมด

-

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.1 ล าดับ ขั้นตอนการเปลี่ ยนยางในกรณี เปลี่ ยนนอกตัวรถจัก รยานยนต์วิธีก ารท างาน
แบบเดิม (ต่อ)
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

15

ทาการใส่ ยางในใหม่เข้า

-

16

ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้า
ไปในกระทะล้อ

-

17

ทาการอัดลม-เติมลมใส่ ยางให้แข็งพอดี
ประมาณ 33 psi

-

18

จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อค
ระหว่างจุบลมกับกระทะล้อให้แน่น
พอดี (ปิ ดจุบลม)

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.1 ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วธิ ีการทางาน
แบบเดิม (ต่อ)
แบบลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 22 ขั้นตอน ) <แบบเปลีย่ นนอกตัวรถ>
ลาดับ

19

20

รายการปฏิบตั ิงาน

ใส่ ลอ้ กลับเข้าไปในแกนขับเคลื่อนล้อ

ใส่ นอตเบอร์ 22 และใช้ปืนลมยิงนอต
เบอร์ 22 เพื่อล็อคล้อให้แน่น

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

-

-

21

ประกอบท่อไอเสี ย ใช้ประแจตัวทีเบอร์
12 ล็อคนอตที่คอท่อไอเสี ยและใช้
ประแจตัวทีเบอร์ 14 และเบอร์ 12 ล็อค
ที่นอตปลายท่อไอเสี ยให้แน่น (ทาการ
ติดเครื่ องตรวจเช็คท่อว่ามีอาการลม
ออกท่อหรื อไม่)

-

22

ส่ งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ

-

รู ปภาพประกอบ
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รู ปที่ 4.4 แสดงแผนภูมิวเิ คราะห์ กระบวนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ในวิธีการแบบเดิม พบว่า
มี 22 ขั้นตอน ใช้ เวลาการเปลี่ยนยางโดยเฉลีย่ ทั้งสิ้น 29.30 นาที
แผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการไหล
วิธีการทางานเดิม (กรณี ไม่ลดขั้นตอน)  วิธีการทางานใหม่ (กรณี ลดขั้นตอน)
ชื่องาน การเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ ชื่อกระบวนการ กรณี การเปลี่ยนยางในแบบนอกตัวรถจักรยานยนต์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
การเก็บถาวร

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการทางาน 22 ขั้นตอน ชื่อประเภทรถจักรยานยนต์ YAMAHA MIO 2007

รายการปฏิบตั ิงาน

เวลา
(วินาที)

เตรี ยมประแจตัวที เบอร์ 12 , 14 หรื อประแจ เบอร์ 12 , 14
เตรี ยมปื นลมยิงล้อพร้อมลูกบล็อกเบอร์ 22
เตรี ยมสายเติมลมกับหัวเติมลม
เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ ประแจ เบอร์ 12

60

ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 12 ถอดนอตที่ลอ็ คคอท่อไอเสี ยออก มี2 ตัว
ใช้ประแจตัวทีเบอร์ 14,12 ถอดนอตล็อคปลายท่อไอเสี ยออก มี2ตัว

120

ใช้ผา้ จับท่อไอเสี ยเพื่อยกท่อไอเสี ยออกจากตัวรถจักรยานยนต์
ใช้ปืนลมยิงนอตที่ล็อคล้อเบอร์ 22 ออกจากล้อ
ดึงล้อออกจากแกนขับเคลื่อนล้อเพื่อนาล้อออกมาเปลี่ยนยางใหม่
ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ งอยูภ่ ายในยางในออก
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออกหนึ่งข้าง (ด้านขวารถ)
เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่( 70/90 , 80/90 , 90/90 )
ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอกเพื่อหาเศษต่างๆ
ทาการใส่ ยางในใหม่เข้าไป

60

รู ปที่ 4.4 แผนภูมิวเิ คราะห์กระบวนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วธิ ีการ
ทางานแบบเดิม

60
60
60
120
60
60
90
60
120
60
120
120
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แผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการไหล
วิธีการทางานเดิม (กรณี ไม่ลดขั้นตอน)  วิธีการทางานใหม่ (กรณี ลดขั้นตอน)
ชื่องาน การเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ ชื่อกระบวนการ กรณี การเปลี่ยนยางในแบบนอกตัวรถจักรยานยนต์

การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
การเก็บถาวร

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการทางาน 22 ขั้นตอน ชื่อประเภทรถจักรยานยนต์ YAMAHA MIO 2007

16
17
18
19
20
21
22

เวลา
(วินาที)

รายการปฏิบตั ิงาน
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้าไปในกระทะล้อ
ทาการอัดลม-เติมลมใส่ ยางให้แข็งพอดีประมาณ 33psi
ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ใส่ ลอ้ กลับเข้าไปในแกนขับเคลื่อนล้อ
ใส่ นอตเบอร์ 22 และใช้ปืนลมยิงนอตเบอร์ 22 เพื่อล็อคล้อ
ประกอบท่อไอเสี ยและล็อคนอตท่อไอเสี ยให้แน่น
ส่ งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ
สรุ ป

กระบวนการ

การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
การเก็บถาวร

จานวน
15

120
30
30
60
60
240
-

รวมจานวนขั้นตอนการทางานทั้งหมด

22 ขั้นตอน

รวมเวลาการทางานทั้งหมด

29.30 นาที

1
5
1

รู ปที4่ .4 แผนภูมิวเิ คราะห์กระบวนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนนอกตัวรถจักรยานยนต์วธิ ีการ
ทางานแบบเดิม (ต่อ)

52

4.2 ขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ หลังการปรับปรุง (After)
รู ปที่ 4.5 ถึง 4.7 แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณีเปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นวิธีการ
ทางานแบบใหม่ (กรณีลดขั้นตอน)
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 2 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้
ขั้นตอนการเตรียมการ

เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ ประแจ เบอร์ 12
เตรี ยมสายเติมลมกับหัวเติมลม

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนการเตรี ยมการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานแบบใหม่

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ลอ็ คระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ออก)
ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ งอยูภ่ ายในยางในออกให้เหลือน้อยที่สุด
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออกหนึ่งข้าง (ด้านขวารถ) เพื่อเอายางในที่ระเบิดหรื อแตกออกมาเปลี่ยนยางใน
ใหม่กลับเข้าไป (จะไม่มีการปะยางในเนื่องจากสมัยนี้ปะไม่ค่อยอยู่ 100 % )

รู ปที่ 4.6 การปฏิบตั ิงานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วธิ ี การทางานใหม่
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้ (ต่ อ)

เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่ตามขนาดของยางนอก ( 70/90 , 80/90 , 90/90 )

ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอกเพื่อหาเศษต่างๆที่ติดอยูภ่ ายในยางนอกออกให้หมด
ทาการใส่ยางในใหม่เข้าไป
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้าไปในกระทะล้อ

ทาการอัดลม-เติมลมใส่ยางให้แข็งพอดีประมาณ 33 psi

จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อให้แน่นพอดี (ปิ ดจุบลม)
รู ปที่ 4.6 การปฏิบตั ิงานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วธิ ี การทางานใหม่ (ต่อ)
3. ขั้นตอนจบการทางาน 1 ขั้นตอน ดังต่ อไปนี้

ขั้นตอนจบการทางาน

ส่งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ
รู ปที่ 4.7 ขั้นตอนจบการทางานการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานใหม่
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ตารางที่ 4.2 แสดงลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณีเปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์ วิธีการทางาน
แบบใหม่ ซึ่งมี 12 ขั้นตอนดังต่ อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานแบบ
ใหม่
แบบการลดลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 12 ลดขั้นตอน)<แบบเปลีย่ นในตัว>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

1

-

เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ
ประแจ เบอร์ 12

2

-

เตรี ยมสายเติมลมกับหัว
เติมลม

3

ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ล็อค
ระหว่างจุบลมกับกระทะล้อออก

-

4

ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ ง
อยูภ่ ายในยางในออกให้เหลือน้อยที่สุด

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.2 ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานแบบ
ใหม่ (ต่อ)
แบบการลดลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 12 ลดขั้นตอน)<แบบเปลีย่ นในตัว>
ลาดับ

5

รายการปฏิบตั ิงาน
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออก
หนึ่ งข้า ง (ด้า นขวา ) เพื่อเอายางในที่
ระเบิ ด หรื อ แตกออกมาเปลี่ ย นยางใน
ใหม่กลับเข้าไป (จะไม่มีการปะยางใน
เนื่องจากสมัยนี้ปะไม่ค่อยอยู่ 100 % )

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

-

6

เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่
ตามขนาดของยางนอก ( 70/90 , 80/90 ,
90/90 )

-

7

ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอก
เพื่อหาเศษต่างๆที่ติดอยูภ่ ายในยางนอก
ออกให้หมด

-

8

ทาการใส่ ยางในใหม่เข้าไป

-

รู ปภาพประกอบ
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ตารางที่ 4.2 ลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานแบบ
ใหม่
แบบการลดลาดับขั้นตอนการเปลีย่ นยางในรถจักรยานยนต์ ( 12 ลดขั้นตอน)<แบบเปลีย่ นในตัว>
ลาดับ

รายการปฏิบตั ิงาน

รายการเตรี ยมเครื่ องมือ

9

ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้า
ไปในกระทะล้อ

-

10

ทาการอัดลม-เติมลมใส่ ยางให้แข็งพอดี
ประมาณ 33 psi

-

11

จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อค
ระหว่างจุบลมกับกระทะล้อให้แน่น
พอดี (ปิ ดจุบลม)

-

12

ส่ งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ

-

รู ปภาพประกอบ
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การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเคลือ่ นย้ าย
การรอคอย
การเก็บถาวร

ขั้นตอนที่

รู ปที่ 4.8 แสดงแผนภู มิวิเคราะห์ กระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ ในวิธีการแบบใหม่
พบว่ามี12 ขั้นตอน ใช้ เวลาการเปลีย่ นยางโดยเฉลีย่ ทั้งสิ้นเพียง 14.30 นาที
แผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการไหล
วิธีการทางานเดิม (กรณี ไม่ลดขั้นตอน)
วิธีการทางานใหม่ (กรณี ลดขั้นตอน) 
ชื่องาน การเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ ชื่อกระบวนการ กรณี การเปลี่ยนยางในแบบในตัวรถจักรยานยนต์
ขั้นตอนการทางาน 12 ขั้นตอน ชื่อประเภทรถจักรยานยนต์ YAMAHA MIO 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เวลา
(วินาที)

รายการปฏิบตั ิงาน
เตรี ยมเหล็กงัดยาง กับ ประแจ เบอร์ 12
เตรี ยมสายเติมลมกับหัวเติมลม
ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตที่ล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ทาการกดหัวจุบลมเพื่อปล่อยลมที่คา้ งอยูภ่ ายในยางในออก
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกออกหนึ่งข้าง (ด้านขวา)
เตรี ยมยางในรถจักรยานยนต์เส้นใหม่ ( 70/90 , 80/90 , 90/90 )
ทาการลูบตรวจเช็คภายในของยางนอกเพื่อหาเศษต่างๆ
ทาการใส่ ยางในใหม่เข้าไป
ใช้เหล็กงัดยาง ทาการงัดยางนอกให้เข้าไปในกระทะล้อ
ทาการอัดลม-เติมลมใส่ ยางให้แข็งพอดีประมาณ 33 psi
ใช้ประแจเบอร์ 12 ขันนอตล็อคระหว่างจุบลมกับกระทะล้อ
ส่ งรถให้กบั ลูกค้า-คิดค่าบริ การ
สรุ ป

กระบวนการ

การปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
การเก็บถาวร

จานวน
7

60
60
90
60
120
60
120
120
120
30
30
-

รวมจานวนขั้นตอนการทางานทั้งหมด

12 ขั้นตอน

รวมเวลาการทางานทั้งหมด

14.30 นาที

1
3
1

รูปที่ 4.8 แผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์วิธีการทางานแบบใหม่
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4.3 สรุปผลการดาเนินงาน
สรุ ปผลกระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
Before (ก่อน)
วิธีการทางานเดิม (กรณี ไม่ลดขั้นตอน)
กระบวนการ
จานวน
การปฏิบตั ิงาน
15
การตรวจสอบ
1
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
5
การเก็บถาวร
1
สรุ ปผลกระบวนการทั้งหมด
22
เวลาการทางานทั้งหมด
29.30
(นาที)
เวลาการทางานทั้งหมดลดลง (นาที)
ผลเฉลี่ยการดาเนินงานทั้งหมด (ลดลง) %

After (หลัง)
วิธีการทางานใหม่ (กรณี ลดขั้นตอน)
กระบวนการ
จานวน
การปฏิบตั ิงาน
7
การตรวจสอบ
1
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
3
การเก็บถาวร
1
สรุ ปผลกระบวนการทั้งหมด
12
เวลาการทางานทั้งหมด
14.30
(นาที)
15
51.19 %

รู ปที่ 4.9 ตารางผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ (ก่อน – หลัง)
จากกระบวนการทางานแบบวิธีการทางานเดิมก่อนการปรับปรุ ง (กรณี ไม่ลดขั้นตอน) และ
กระบวนการท างานแบบวิ ธี ก ารท างานใหม่ หลังการปรั บปรุ ง (กรณี ล ดขั้นตอน) ผลสรุ ป
กระบวนการ การทางานแบบวิธีการใหม่ หลังการปรับปรุ ง(กรณี ลดขั้นตอน)สามารถลดขั้นตอนลง
ได้จากเดิม 10 ขั้นตอนลดเวลาการทางานลงได้ 15 นาที เฉลี่ยแล้วลดลง 51.19 % และสาเหตุที่ทาให้
สามารถลดขั้นตอนการทางานลงได้มีดงั ต่อไปนี้
1. เพิ่มจานวนเหล็กงัดยางจากเดิม 2 อันเป็ น 4-5 อัน เพื่อลดการใช้แรงจากการหนีบตัวของ
ยางนอกและป้ องกันกระทะล้อบิดเบี้ยวหรื อเป็ นรอย และสามารถทาให้ลดขั้นตอนที่ 5-8 จากวิธีการ
เดิมได้ในการงัดเปลี่ยนยางใน
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หมายเหตุ : จากเดิมใช้เหล็กงัดยางแค่ 2 อัน ในการงัดเปลี่ยนยางใน ดังนั้นจึงต้องใช้แรงในการงัด
ยางเป็ นจานวนมาก เพราะเกิดจากสาเหตุยางนอกจะหนีบกับกระทะล้อแน่นมากจึงทาให้การเปลี่ยน
ยางในแบบวิธีการทางานใหม่ ไม่เหมาะสม
2. เครื่ องมือช่างพร้อม / ทันสมัย มีเครื่ องมือแบบเดียวกับที่ศูนย์ให้บริ การซ่อม
รถจักรยานยนต์
หมายเหตุ : ปั จจุ บนั ร้ านที่เปิ ดให้บริ การซ่ อมรถจักรยานยนต์จะมี เครื่ องมื อทุนแรงในการงัดยาง
แทนคนงัดยางเหมือนศูนย์บริ การ ดังนั้นจึงทาให้ใช้การเปลี่ยนยางในแบบวิธีการทางานใหม่ได้ง่าย
ขึ้น
3. เปลี่ยนเหล็กงัดยางใหม่จากขนาดใหญ่-ยาวให้เหลือเหล็กงัดยางขนาดเล็ก-สั้นพอดี
หมายเหตุ : เหล็กงัดยางแบบเดิมมีขนาดทั้งใหญ่และยาวจึงไม่เหมาะสมกับการงัดยางในที่แคบ
ระหว่างล้อกับท่อ
4. ความชานาญการของช่าง / ความถนัดของช่าง / ประสบการณ์ของช่าง
หมายเหตุ : ช่ างที่ มีความชานาญการและมี ความเชี่ ยวชาญสู ง สามารถงัดยางในไม่แตกหรื อไม่มี
ความเสี ยหายต่อยางในเส้นใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไป จึงจะสามารถเปลี่ยนยางในแบบวิธีการทางานใหม่
ได้ (โดยส่ วนใหญ่ทุกร้านช่างจะมีความชานาญและความเชียวชาญสู งอยูแ่ ล้ว)

